
Kedves Szülők! Kedves Osztályfőnökök! 

Lovász Lóránd vagyok. Az idei tanévtől a Mátyás Király Általános Iskolában dolgozom 

pedagógusként. 2017 nyarán elvégeztem egy gyalogos túra-és vándortábor-vezetői tanfolyamot. Ennek 

köszönhetően jogosult vagyok az Országos Erdészeti Egyesület által kiépített és nyári időszakra 

meghirdetett vándortáboraira pályázni. Jelenleg már 7 útvonalon lehet ilyen táborokban részt venni. Én 

– bejárás során - a börzsönyi túra útvonalával és állomásaival ismerkedtem meg a tanfolyamot követően, 

ezért jövő nyárra ide terveznék vándortábort. 

Természetesen előbb igyekszem ehhez a programhoz gyerekeket toborozni, ezért iskolánk ebben a 

tanévben egy TERMÉSZETJÁRÓ SZAKKÖRT  indít.  

Szakkörünk célja, hogy megismertessük tanulóinkkal a természet szépségeit, alkalmat adjunk a 

szabadidő tartalmas és aktív eltöltésére, közösséget formáljunk, és legfőképpen kiszakítsuk őket a mai 

digitalizált világ kínálta önkéntes rabságból. A tanév során 9 alkalommal - havonta 1 szombaton - 

szerveznék egynapos kirándulásokat kedvcsinálónak. Az alábbi tematikát dolgoztam ki: 

SZEPTEMBER 21. (szombat) – A budai Hármashatár-hegy és környéke bejárása (Guckler Károly 

Kilátó, Farkastorok-barlang, Virágosnyereg). 

OKTÓBER 12. vagy 19. (szombat) – Pilisborosjenő környéki gyalogtúra (Teve-sziklák, „Egri vár”). 

NOVEMBER 16. vagy 23. (szombat) – Budaörs-Makkosmária-Normafa-Budaörs körtúra. 

JANUÁR 25. (szombat) – Látogatás a budai Pálvölgyi- és/vagy Szemlőhegyi-barlangokba. 

FEBRUÁR 22. (szombat) – Téli túra a Fenyőgyöngyétől Hűvösvölgyig (időjárás és terep 

függvényében a Hárshegyi kilátó is). Zord idő esetén Természettudomány Múzeum megtekintése. 

MÁRCIUS 21. (szombat) – Kirándulás a Gellérthegyen és a Budai Várban (Citadella, Várkert-bazár, 

Palota, Hadtörténeti Múzeum/Budai vár-barlang). 

ÁPRILIS 18. (szombat) – Hűvösvölgy-Máriaremete-Nagykovácsi-Hűvösvölgy túra a Pilisben 

(Zsíroshegy-Nagyszénás, Nagykovácsi-Hűvösvölgy között autóbusszal). 

MÁJUS 23. (szombat) – Gyalogtúra a Börzsönyben Nagymaros-Hegyestető-Zebegény útvonalon 

(Julianus-kilátó, Dunakanyar). 

JÚNIUS 6. (szombat) – A Budakeszi Vadaspark megtekintése, onnan túra az Erzsébet-kilátóig 

(esetleg libegőn Zugligetig). 

Terveim szerint a nyári vándortáborba olyan diákokat vinnék, akik a tanév során legalább 3-4 túrán részt 

vettek. Az utazást nagyrészt tömegközlekedéssel oldanánk meg, illetve 1-2 esetben van szükség vonatra, 

autóbuszos közlekedésre is, hogy a helyszínt megközelíthessük. A szakkört elsősorban felső 

tagozatosoknak szervezem, de a negyedik (harmadik) évfolyamról is bátran jöhetnek (esetleg szülővel, 



vagy ha nagyobb testvér elkíséri). A túrákat iskolai faliújságokon, valamint az osztályfőnökökön 

keresztül gondoltam meghirdetni. A túrák előtti szerdáig (csütörtök) kérném a részvételi szándékot, és 

jelentkezéskor az útiköltség módját (bérlet, napijegy) jelezni, illetve rendezni. Az egynapos túrákra enni-

innivalót, megfelelő lábbelit és esőkabátot hozzanak magukkal a gyerekek! 

Ha sikerül az előttünk álló tanév során legalább 20-25 főnyi lelkes természetjárót kinevelni, akkor nyárra 

megpályáznánk egy 7 napos börzsönyi vándortábort Diósjenő – Bernecebaráti útvonalon. A program 

során meghatározott útvonalat járunk be, kiépített sátortáborokban alszunk és napi háromszori étkezést 

biztosítanak a számunkra. A tábor aktuális árát időben jelezném. 
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